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W jesieni roku ubiegego odstpi mi askawie Zarzd Mu-
zeum im. Dzieduszyckici celem oznaczenia niektóre ska-

mieliny ze zbiorów swoich. Byy to formy nie dajce si ozna-
czy we Lwowie z dan cisoci, poniewa u nas s w ogóle
utrudnione prace paleontologiczne wobec braku porównawczego
materyau i dosy skpej literatury. Zim zeszoroczn spdzi-
em we Wiedniu, a rodki tamtejsze, w szczególnie za Muzeum
Nadwornego, gdzie pracowaem, umoliwiy mi t prac. Na-
stpnie porównywaem oddane mi okazy z okazami zbiorów
muzeum geologicznego w Lyonie i w Turynie : pierwsze z nich,

gdzie pp. Deperet i Roman pracuj nad monografi przegrzeb-
ków, nadaje si szczególnie do prac w tej rodzinie miczaków,
bardzo bogate zbiory w Turynie zawieraj oryginay do naj-

nowszej monografii Bellardiego i Sacci i ju z tej przyczyny,

nie liczc ich obfitoci, s nader cenne.

Ilo opisanych w tej pracy gatunków jest wprawdzie nie-

znaczna, ale przecie, jak sdz, jest podanem ogoszenie
i tego drobnego przyczynku do naszej mioceskiej fauny.

Wcigu tegorocznej jDodróy przekonaem si , studyujc zbiory

obce i zbierajc w okolicy Wiednia, w pónocnych Woszech
lub we falunach poudniowej Francyi, e miocen ziem polskich

nie ustpuje obcemu zarówno co do bogactwa, jak i dobrego

zachowania si skorup. Nadto zawiera on wiele form nowych
i rónicych si od analogicznych Europy rodkowej i zacho-

dniej , co zrozumiaem jest ju chociaby ze wzgldu na zna-

czne geograficzne odlegoci. Osady morza mioceskiego na

naszych ziemiach s z maymi tylko wyjtkami utworami przy-

brzenymi i to piaszczystego, pytkiego morza, a w takiem roi

si od resztek zwierzcych. Wskutek wielkiej iloci osobników,

byy tu warunki powodujce dno do zmian, a przez to wy-

twarzanie si nowych gatunków. Bardzo dobrze mona obser-

wowa ten objaw u maych gatunków przegrzebka, których

wytworzyo si u nas tak wiele, jak moe w adnem innem
miejscu Europy.
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Mimo bogactwa gatunków i osobników leay u nas odo-

giem prace paleontologiczne. Przed 70 laty powstay wprawdzie

prace podstawowe dla miocenu naszego, ale zrobili je obcy

z maymi wyjtkami. Monografie Puscha, Eichwalda, Duboisa,

prace Reussa, Andrzejowskiego, Zborzewsl<:iego s zawsze jeszcze

decydujcemi przy oznaczaniu miczaków naszych, chocia

systematyka miczaków postpia przez ten czas znacznie.

Uatwia nam prac znacznie monografia M. Hórnesa, która

uwzgldnia i skamieliny ziem polslvich, chocia i ona jest ju
pod niejednym wzgldem przestarza. W nowszycli czasach

mamy bardzo mao prac paleontologicznych: Hilber, Niedwie-

dzki, M. omnicki, zwaszcza pierwszy, dostarczyli opisów pe-

wnej iloci gatunków. Objaw ten jest zreszt zrozumiaym,

jeeli uwzgldnimy, e prac naszych geologów pochaniay
przedewszystkiem studya stratygraficzne. Jedynym paleontolo-

gicznym dorobkiem byy listy oznaczonych skamielin, a gdzie-

niegdzie nowe gatunki wydzielone wprawdzie, ale ani nie opi-

sane , ani nie narysowane.

Tymczasem nasze mioceskie skamieliny maj nierzadko

doniose znaczenie dla paleontologicznych prac miocenu caej

Europy. Przykadem moe by n. p. Pecten Besseri Andrz., który

to gatunek wydzielaj wprawdzie z miocenu Wiednia i Francyi,

ale bezpodstawnie, gdy z opisem Andrzejowskiego i jego ry-

cin zgadzaj si tylko okazy znajdowane na ziemiach polskich.

Cerithiutn lignitarum Eichwalda wydzielano równie niesusznie,

a dopiero w nowszych czasach zdoano spostrzedz omyk. Roz-

strzygn wszake sporn kwesty , czy typowe C. lignitarum

istnieje, lub nie, mog jedynie okazy pochodzce z naszego

miocenu.

Obecaie mamy ju znaczne materyay skamielin z zakresu

tej formacyi. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Komisyi

Fizyograficznej w Krakowie, nadto instytuty geologiczne obu
naszych uniwersytetów i politechniki lwowskiej posiadaj zbiory

tak obfite, e monaby zacz myle o ich opracowaniu. By-

oby jednakowo wskazanem wyeksploatowanie jeszcze tych

miejscowoci Woynia i rosyjskiego Podola, z których pochodziy
materyay Eichwalda i Duboisa, a Korytnicy i innych miejsc

w Królestwie. Opracowanie caoci musiaoby nastpi przy

moliwie najszerszem uwzgldnieniu i korzystaniu ze zbiorów

zagranicznych, aeby praca nie bya jednostronn i nie tylko

przemijajcego znaczenia.



w dzisiejszych czasach wzmoonego ruchu naukowego,

zwaszcza za granic, powstaje wiele maych prac paleontolo-

gicznych, obejmujcych opisy kilku lub kilkunastu nowych ga-

tunków. W powodzi ich trudno si zoryentowa i niejedna

z nich ginie w zapomnieniu, chocia niesusznie. Wiksze mo-

nograficzne prace znane s lepiej, z nich zreszt atwiej korzy-

sta, a trudno je przeoczy, dlatego te naleaoby u nas do

nich zmierza. Bezsprzecznie trudniejsz jest u nas praca w tym

zakresie; brak porównawczego materyau i literatury z jednej

strony, a z drugiej znaczne oddalenie od centrum Europy,

gdzie s wielkie zbiory, utrudniaj nam prac znacznie. Przecie

jednakowo naleaoby stara si o polepszenie tych warunków
przez gromadzenie porównawczych zbiorów, a kompletowanie

literatury, do czego naturalnie dy musz w pierwszej mierze

zbiory uniwersyteckie i ich biblioteki.

Mimo ostatnich uwag, przedkadam obecnie tylko ma
prac obejmujc kilkanacie gatunków. Oby ona )ya jedn
z cegieek, które uatwi budow przyszej monografii miocenu

ziem polskich

!



UWAGI GEOLOGICZNE.

Wydaje mi si, e jest wskazanem, abym w kilku sowach
omówi miejscowoci, z lvtóryci pocliodz opisane skamieliny.

Z wyjtkiem okazów z Miodoborów (Pecten fasciculatus Millet

i Rissoa dubia n. sj^.) które s sarmackimi, wszystkie inne po-

chodz z tortonienu. Miejscowoci te monaby zebra w nast-
pujcy sposób.

Okolica Lwowa dostarczya przedewszystkiem prze-

grzebków. Z Wulki pochodzi P. cf. Haueri Micht., by moe
z warstwy zielonych piasków pod warstw litotamniow, które

wedle M. omnickiego s bogate w przegrzebki. Z Kortumówki
(Góra Kleparowska) s bardzo liczne okazy gat. P. Neumayri
Hilb. \ to albo jako forma typica , albo jako var. crassior; do-

starczyy ich górnolitotamniowe piaskowce, odsonite nad oko-

piskiem, zaliczane przez M. omnickiego do pitra górnolito-

tamniowego. P. Neumayri var. Kneri pochodzi z Karaczynowa,
gdzie jest niejako gówna siedziba tej odmiany. W kamienio-

omie »nad Malinnikiem« (M. omnicki: Tekst do X, zeszytu

Atlasu geol. Galicyi cz I. str. 140—141) s u góry silnie roz-

winite zielonawe piaski, obfitujce w t skamielin, wyej le-

ca warstwa erwiliowa zawiera go równie. Rokitno koto

Brzuchowic dostarczyo kilka skorup gatunku P. Neumayri var.

crassior z warstw naderwiliowych M. omnickiego.
Olesko, Jasionów, Podhorce, Houbi ca. Piaski

ze skamielinami tworz w tych miejscowociach równorzdny
poziom, tak obfitujcy w skamieliny, jak moe niewiele okolic.

Houbica jest wprawdzie dostatecznie znan z bogactwa ska-

mielin, ale dotychczas j)ublikowany wykaz Hilbera zawiera

tylko 57 gatunków, w rzeczywistoci jest ich co najmniej 2 razy

i\\e ; najobfitszy materya std w Muzeum Dzieduszyckich nie



jest jeszcze jednakowo opracowany. Ze skamielin opisanych

w tej pracy pochodz z Hohibicy :

Clava bidetitata Grat.

„ (?) ligniarum Eichic.

Tynipanoto7nns Duhoisi M. Horn.

Actaeon semistriaius Fe7\

Melania (?) (Striatella ?) n. sjj.

Rissoina costellata Grat.

Patella cf. pyramidalis Rov.

Cytherea erycina L.

Pholas dactylus L.

Pholadidaea papyracea Sol.

Pecten flavus Dub.

„ „ Dub. var. rectangulus.

„ „ Dub.+ P. Neumayri Hilb.

,, ., sp. nova indet.

Z piasków w Jasionowie mam Cerithiella dertobicarinata

Sacco. Zwróc uwag na to, e obecnie z powodu budowy drogi

we wsi powstay nowe odkrywki zawierajce skamiehny.

Z Oleska (Biaa Góra) pochodzi tylko Glava bidentata

Grat. Dodam, e zdanie, jakoby piaski bogate w skamieliny

leay wprost na kredzie (tekst do zesz. 7. Atlasu Geologicznego

Galicy i str. 99.) nie jest susznem ; obecnie zaoono tam ka-

mienioomy poniej warstwy piasku i wskutek tego cakowity

profil jest wyraniejszy, a w szczególnoci nastpujcy:

glina dyluwialna 075 m.

i siwy nieco upkowy z niewielk iloci skamielin . 075 *

piaski jasne ze skamielinami, tworzce z wierzchu war-

stw wiru skorupowego 2 »

piasek zielono-siwy prawie bez skamielin . . . 1 »

wapie litotamniowy ze skamielinami, wkadkami iu . 1V2 ^

Skamiehny znane dotychczas z Oleska pochodz z warstwy

jasnego piasku.

Smóno (koo Brodów) wspomniaem przy omawianiu

gatunku Clava bidentata Grat. Skamieliny tamtejsze pochodz
ze wirowiska dyluwialnego (M. omnicki, tekst do 7. zeszytu

Atlasu geol. str. 52.) i s silnie starte.

Borki Wielkie koo Tarnopola dostarczyy kilku prze-

grzebków, midzy nimi nowego gat. P. Depereti. Dzisiaj nie s
tak dobrze tam odsonite piaski ze skamielinami jak dawniej,
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poniewa odkrywka koo toru kolejowego jest nieco zasunit.
Piaski le tu pod marglowatymi i piaszczystymi iami, w które

wtrcone s pyty wapnistego piaskowca.

Z Galicyi pochodz jeszcze 2 okazy sarmackie, oba z Mio-

doborów. Pesten fascieulatus nie ma podanej bliszej miejsco-

woci, tylko >Miodobory< Rissoa dubia n. sp. pochodzi za
z Horodnicy koo Skaatu. Dentalium cf. mioeenicum Micht.

pochodzi z Busz cza ku NW. od Brzean, bliszego okrelenia
warstwy brak.

Z Woynia uyem w tej pracy okazów ceritiów z miej-

scowoci : Morozicha, Buty i Zapadnia, Ttirritella

Rabae Nied. var. pochodzi z Lewordy*). Jakkolwiek nie

mogem odszuka na mapach tych miejscowoci, a » Sownik
geograficzny « nie daje przewanie informacyi w tej mierze, to

przecie nie ulega wtpliwoci , e miejscowoci te le koo
Krzemieca Woyskiego, a miocen ich naley do tej kategoryi

utworów, które ju Eichwaldowi i Duboisowi dostarczyy obfi-

tych materyaów. Byby ju najwikszy czas, aby zbada i wy-
eksploatowa te miejscowoci.

Z Korytnicy, której gbinowe iy s równowane z iami
badeskimi w okolicy Wiednia , miaem tylko Tynipanotomus
Duboisi M. Horn. Z Piczowa wreszcie pochodzi P. Romani
n. sp. (wap. litot.).

Po tych objanieniach mog przej do waciwej czci
mej pracy.

') Miejscowo ta nie jest identyczn z Leword koo ókwi.



GASTROPODA.

Buccinum L.

Bticcitium (Hima) Notterhecki R. Hornes i Aiiinger.

Tabl. I. fig. 1 a, b.

R. Hornes u. Auinger: Die Gastropoden der Meeres-Ablageriingen

d. I. u. II. Mediterranstufe. Zeszyt 3, str. 137— 8, tabl. XIII, fig. 37— 38.

Testa differt a forma typica 'minus firmis costis trans-

7)ersis et duobus varicibus in ultimo anfractu. Tamen censeo

differentiam eam non sufficere ad novum genus statuendum.

Loc. Halicia orientalis.

Jeden okaz niewiadomego pochodzenia zaliczam tutaj
;

w zbiorach podano tylko Galicy wschodni jako miejsce zna-

lezienia. Okaz jest 9 mm. dugi, przy najwikszej szerokoci
5*5 mm., 5 zwojów zachowao si, dwu pierwszych brak. Zwoje
paskie, bardzo sabo wypuke, na nich okoo 14 podunych e-
berek, które s ostremi, poziomemi liniami (4 na jednym zwoju)

przecite w ten sposób, e w miejscu zetknicia si powstaj
guzki. Zwój ostatni jest silnie wypuky, zajmuje trzeci cz
skorupki. Ujcie owalne, podune, na wardze prawej od rodka
cztery zbki wyrane, na zewntrz jest ona zgrubia. Warga
lewa wyoona, nakrywa wrzeciono, które ma na sobie kilka

zmarszczek, jakgdyby fadów. Na zwoju ostatnim s 2 podune,
wakowate zgrubienia, czego brak u okazów opisanych przez

R. Horn es a i Auingera. Dalsz rónic widziabym w tem,

e u mego okazu poziome linie s sabsze od pionowych eberek,
o czem ci autorowie u swoich okazów nie wspominaj. Sdz
jednakowo, e przecie te rónice nie s tak wane, aby nie

uznawa tosamoci gatunku.



Turrilella Liam.

Turritellii Iabne Niedw. var.

Tabl. I. fig. 2 a, b.

Anfractus non convexi, sed leviter excavati, in uoue an-

fractu duo cingula crassiora, guorum inferius in medio an-

fractu situm, superius inter eum et suturam. Cingulella plu-

rima, oculo non conspiciuntur.

Loc. Leworda (Yolhynia).

Turritella Rabae opisana przez Niedwiedzkiego^
z Grabowie koo Bochni jest wcale czst w miocenie zachodniej

Galicyi, nie znaleziono jej natomiat we wschodniej czci kraju.

Dwa okazy przedstawione na rycinie pochodz z Lewordy na
Woyniu. Jakkolwiek ksztat zwojów przedstawia pewn rónic
w porównaniu z okazami typowymi, poniewa zwoje s nieco

wklse, to przecie cecha ta jest nieco zmienn, poniewa ju
okaz drugi przedstawiony na rycinie (b) ma zwoje mniej wklse,
nawet w dolnej czci skorupki nieco wypuke.

W szczegóach innych (rozmiary, ilo zwojów, ich rzeba)
zgadzaj si te okazy z typow T. Rabae, albowiem kady
zwój jest opatrzony dwoma wyranymi, poziomymi piercieniami,

z których dolny znajduje si w poowie zwoju, górny za w po-

owie oddalenia j^omidzy nim, a górnym szwem. Zreszt s
zwoje opatrzone licznymi, poziomymi prkami, lecz te s wi-

doczne dopiero pod lup.

Cerithiopsis Forb. i Handl.

Cerithiopsis dertobicarinata Sacco.

Sacco: I moluschi d. terreni terziarii del Piemonte et delia Liguria.

Cz 17, str. 70, tabl. III, fig. 86.

Jeden okaz, smuky, 3 mm dugi, 1 mm szeroki, zoony
z 8 zwojów. S one u góry daszkowate, w rodku pionowe
i tutaj znajduj si dwie poziome obrczki; u podstawy kadego

*) J. N i e d w i e d z k i : Zur Kenntniss der Fossilien d. Miocans bei Wie-

liczka und Bochnia. Sitzungsber. d. Wien. Akademie d. Wissensch. Tom 94,

oddzia I., 1886 r.
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ze zwojów jest jeszcze jedna, mao wyrana, saba ol)rczlia.

Caa skorupka jest opatrzona okoo 12 podunemi eberkami,

które sprawiaj, e poziome obrczki s perekowane. Na osta-

tnim zwoju znajduj si poniej dwu obrczek gównycti,

jeszcze dwie obrczki sabe. Ujcie okazu nieco zniszczone,

wida, e kana jest krótki w ty zgity.

Fig. 1. Cerithiopsis dertobicariuata Sacco. Jasionów.

1X10.

01<:az pocliodzi z Jasionowa. Opisaem i narysowaem go

poniewa gatunku tego nie znano dotycliczas z naszego mio-

cenu, a rycina znajduje si tylko w monografii Sacci nie dla

kadego dostpnej. Przed niedawnym czasem wydzieliem ten

okaz z Niskowej, okazy tamtejsze s nieco szersze.

Clava Martin.

Clava bidentata Grat.

Rozrónienie trzech nastpujcych gatunków rodzaju Ce-

rithimn (w dawnem znaczeniu) C. bidentatum Grat. C. ligni-

tarum Eichw. i C. Duboisi M. Horn. jest moliwem przy

uwzgldnieniu nastpujcych nowszych prac:

Dollfus et Dautzenberg : Sur quelques couilles fossiles... de fa-

luns de la Tourraine. Journal d. Conchyliologie tom 47. r. 1899.

K. Bauer: Zur Konchylienfauna des Florianer Tegels. Mittheilun-

gen des naturw. Yereines fiir Steiermark r. 1899. Graz 1900.

R. Hórnes: Neue Cerithien aus der Formengruppe der Clava bi-

dentata. Sitzungsber. d. Wiener Akademie , math. naturw. Classe t.

110. r. 1901.

Dollfus et Dautzenberg separaverunt G. bidentatum Grat.

a C. lignitarum Eichw. et ultimam speciem conju7ixerunt cum
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C. Duboisi M. Horn. Quae tres species debent separari ut R.

Hornes demonstravit. In Muzeo Dzieduszyckiano sunt testae,

qiiae illis tribus speciebus respondent. Typica Glava biden-
tata facilius est disting^ienda propter varices et dentes duo

;

plures testae e Houbica et Yolhynia sine varicibus ac denti-

bus, 7ninores quam Cl. bidentata et planis anfractibus res-

pondet C. lignitarum Eichiu. (non M. Hornes). Typieum C.

Duboisi M. Hornes (
= C. lignitariim Dollf. et Bauiz.) differt

a C. lignitarum Eichw. interiore ultimo anfractu, transverso-

ovali apertiira, brevi columella et forma aperturae
,
quae ge-

neri Tympanototnus respondet. Si apertura non est bene con-

servata , eae duae species non possunt cert distingni. C. li-

gnitarum non potest cuicunue generi juste adnumerari propter

labia aperturae semper non integra. Tamen speciem eam ad
genus Clava pertinere posse non negaverim.

Clava bidentata Grat. jest gatunkiem dobrze znanym
i wcale czstym w naszym miocenie. Najwiksze okazy Muzeum
Dzieduszyckich (Smólno koo Brodów) s 7 cm. dugie, a 2*2 em_

szerolvie, l<:t szczytowy jest nieco ostrzejszy zwyczajnie (nie

zawsze), jalc u innych gatunków (26-30°), a czsto zauway
mona, co zreszt jest wspólnem dla wszystkich tych trzech

gatunków, e jest tpszy u pierwszych zwojów ni u ostatnich,

poniewa skorupka ma profil sabo wypuky, gdy pierwsze

zwoje rosy nieco silniej na szeroko ni ostatnie. Rozpoznanie

otworu ustowego, który u okazów muzealnych jest zawsze zni-

szczony, utrudniaj nam niedokadne ryciny w pracy Bauera

(ryc. 8. na tabl. I. jest bdn, ryc, 9. lepsz), o niedokadnoci
ich wspomina zreszt Bauer a take i R. Hornes, który

widzia okaz narysowany. Natomiast w pracy Dollfusa
i Dautzenberga (tabl. IX. fig, 1. i 2.) przedstawiono dobrze

ksztat otworu, który rozstrzygn o przynalenoci C. biden-

tatum do rodzaju Clava.

Poniewa u nas nie znaleziono dotychczas okazu z dobrze

zachowanem ujciem, przeto musimy wydziela ten gatunek,

zwracajc uwag na inne cechy, które podaje szczegóowo R.

Hornes w tabeli zawartej w swej pracy, zwaszcza uwzgldnia-

jc obecno dwu zbów pod kadem wakowatem zgrubieniem,

z których górny jest silniejszy i wyduony równolegle do

gównej osi skorupki, dolny za saby. Zauway jednakowo
musz, e obecno dwu wypukych fadów na wrzecionie,
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o których R. Hornes wspomina, nie jost cech istotn, okazy
muzeahie maj przeciwnie czsto wrzeciono gadkie, chocia
zapewne przewanie przez starcie, zwyczajnie jest jeden fad
wyrany, rzadziej jeden silny, a drngi sabszy. O obecnoci
jednego tyllvO, ale silnego fadu wspomina zreszt i M. Hornes
opisujc C. lignitarum (==C. bidentatum).

Gatunek ten nalej'- do rodzaju Clava. Ujcie jego jest

tem charakterystyczne, e warga prawa przyczepia si wysoko
i jest wyoona. Warga lewa jest krótka, nie styka si z warg
praw u góry, natomiast styka si z ni u dou , tworzc may
rowek (nie rynienk). Okazy zupenie dobrze zachowane, które

umoliwiy rodzajowe oznaczenie znalaz Dollfus Dautzen-
berg w Pontlevoy (Tourraine), a Bauer w Gross - Florian

w Styryi (2 okazy).

01<:azy muzealne pochodz z Houbicy (okoo 50 okaz.),

Smolna kolo Brodów (25 ol<:.), Oleska (Biaa Góra, 3 ok.), z Ro-

gunika') koo Tarnobrzegu, Durowa (1 ok.) i z Woynia.
Ostatnie okazy pocliodz ze zbiorów Ossowslciego z miej-

scowoci Zapadnia i Morozicha ; z kadej miejscowoci s 2 okazy.

Cerithiuni (Clava ?) liffuitarutn Eichw. (non M. Hornes,

non Dollfuss et Dautz.)

Tabl. I. fig. 3 a, b.

W zbiorach Muzeum Dzieduszycl^ich znalazy si olcazy

tego gatunku, zupenie zgodne z form oj^isan przez Eicli-

walda. Najwikszy z okazów Houbicy jest 35 cm. dugi przy

najwikszej szerokoci 1-5 cm., gatunek ten jest wic mniejszy

ni CL bidentata. Kt szczytowy jest zwyczajnie nieco tpszy,

chocia ta rónica nie jest wybitn i sta, w kadym razie C.

lignitarum jest mniej wyduone i szybciej si zwa.
Iloci zwojów nie mog dobrze oceni, poniewa na oka-

zach bral\: pocztkowych; zawsze jednalvOwo wida, e jest ich

wicej jak 12. Rzeba sliorupki polega na 4, rzadziej 3 szere-

gach guzków, które stoj nad sob tworzc sabo wygite pio-

nowe rzdy guzków ; na granicy zwojów, a wic w miejscu,

gdzie jest szew, jest wska, perekowa obrczka. Zwój ostatni ma

1) Miejscowoci tej nie mogem odszuka na mapach sztabu jeneralnego.
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4 szeregi poziomych guzków i 10 poziomych obrczek, z których
ostatnie biegn ju na wrzecionie. Ujcie nieco podunie jajo-

wate, nie zachowane w zupehioci ani w jednym wypadku
Warga prawa jest ostra, nie zgrubiaa, zawsze odamana, bez
zbów. Warga lewa nie zachowana ; nie wida, aby bya wyo-
on i do wrzeciona przytwierdzon, jal^ to jest u C. Duboisi,

gdy w tym ostatnim wypadl^u, zacliowaby si, cliocia cz-
ciowo. Wrzeciono jest redniej dugoci (krótsze jak u Cl. bi-

dentata), mao sl<:rcone, gadl^ie, albo o bardzo sabo zachowa-
nym, jednym fadzie wypukym. Kana jest mao wyrany,
krótki, w ty zgity. Wakowate zgrubienia (varices) bardzo
rzadkie, zachowane w jednym tylko wypadku (ryc. 3 a) i to na
jednym z pierwszych zwojów.

Zaliczenie tego gatunku do jednego z rodzajów, na które

dzielimy dawny rodzaj Cerithium jest rzecz trudn, wzgldnie
niemoliw, poniewa ujcie nie jest zachowane. Przypuszcza-
bym jednakowo, e prawdopodobnie zaliczy go moemy do
rodzaju Clava, za czem jDrzemawia brak wargi lewej, która

bya wic bardzo sab.
Houbica (8 ok.) ; Buty, Woy (1 okaz) ; abiak, Woy

(1 okaz), Morozicha, Woy (1 okaz wtpliwy).

Tympanotomus Ad.

TympanotOTtius Duboisi M. Horn.

Gatunek ten, jak to R. Hornes susznie zaznaczy, nie-

susznie czono z C. lignitarum Eichw. ; charakterystyczny

ksztat ujcia pozwala z atwoci na zaliczenie do rodzaju

Tympanotomus. Jednakowo bardzo rzadko jest ujcie w ca-

oci zachowane, czasem wida rozszerzon i spaszczon warg
lew, lec na wrzecionie; jeeli ujcie jest w zupenoci zni-

szczone, wtedy oznaczenie i odrónienie nie jest moliwem.
Tymp. Duboisi ma warg praw rozszerzon i wyoon, ale

nie zgrubia, która przyczepia si w poowie, albo i3oniej

poowy ostatniego zwoju , warga lewa jest wyoon i czy si
u dou z praw tworzc krótki kana; ksztat otworu jest po-

przecznie jajowaty. Wakowatych zgrubie brak z reguy, rów-
nie i zbów ; wrzeciono gadkie, krótkie, na niektórych okazach
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z Houbicy wida, e zwoje s sabo wypuke, a szwy midzy
nimi bardzo wydatne.

Iloubica (3 okazy), Korytnica (1 okaz).

Jeden okaz pochodzcy z Korytnicy przedstawiem na tabl,

I. fig. 4. Ma on ujcie wprawdzie zniszczone, ale czciowo wy-

rane. Zaliczam go do Tympanotoniiis Duboisi M. Horn. Na
ostatnim zwoju

,
po stronie przeciwnej ni ta , któr wskazuje

rycina, jest jedno wakowate zgrubienie, a wewntrz pod niem
2 sabe zby, z lvtórycli górny troch silniejszy. Widocznie

i u tego gatunku znajduj si wyjtkowo varices.

Nie bdzie od rzeczy, jeeli zaznacz, e przecie rónica
pomidzy tymi trzema gatunkami nie jest tak bardzo wyran,
jeeli nie uwzgldnimy obecnoci wakowatych zgrubie i z-
bów znajdujcych si pod niemi, poniewa nie znamy przyczyn
ich tworzenia si, ani te nie mamy pewnoci, czy nie s to

patologiczne objawy. Poniewa wszake wystpuj inne cechy,

rónice, przeto odrónienie gatunków jest uzasadnionem.

Actaeon Mont.

Actaeon semistriatus Fer.

M. Hórnes 1. c. str. 507. tabl. 46. fig. 22— 28.

Testa parum excelsior quam forma fyplca, anfractus lae-

ves , ultimus transverse striatus , striae pujictatae.

Log. Houbiea (Halicia orientalis).

Jeden tylko okaz z Houbicy, dosy smuky, gdy jest 6'5

mm. wysoki, a 2'5 szeroki. Zwojów 6, gadkich, wyranymi
szwami oddzielonych, z nich jedynie ostatni ma delikatne rowki

poziome, utworzone przez szereg drobnych zagbie, ostatni

cech, t. j. owe otworki widzimy przy bardzo silnem powi-
kszeniu. Z opisu wynika , e mój okaz odpowiada ryc. 22 u M.

Home s a. Okazy, jakie mam z Leognan koo Bordeaux (z tych

okolic opisano pora pierwszy ten gatunek) s szersze
,
jeden

z nich jest tak samo skpo prkowat}^ jak mój okaz.
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Gatunku tego nie znaleziono dotychczas w Galicyi, o ile

wiem, wogóle na ziemiach polskich ; okaz muzealny pochodzi

z Houbicy.

Melania Lam.

Melania (?) (Striatella?) n. sp.

Tabl. I. fig. 5 a, b.

Testa 127nm. longa, 4'5mm lata, tnrrita et excelsa. Sep-

tem anfractus
,
uorum ultimus tertiam, partem totius testae

occupat. Anfy^actus fere piani, superne granulati ob multos,

transversos et longitudinales sulcos augustos ; quo fit, ut an-

fractus quasi transversis granulorum, seriebus ornati videan-

tur, quarum in ultimo anfractu plures sunt, in superioribus

pauciores. Apertura oblonga, labiuni dextrum et sinistruni

aeutum, superne non conjunctum.

Testam hanc ad genus Melania pertinere pro cert affir-

mare non possum. Tamen adhibita, eomparatiotie cum ea ima-

gine, quae in monograpida F. Sacco ad speciem ^^Melania

etrusca'-'' pertinet, hanc testam ad eatn speciem proxime acce-

dere censeo.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

Z Houbicy pochodzi jeden okaz , o którym nie mógbym
twierdzi napewne, e naley do rodzaju Melania, wzgldnie
do podrodzaju Striatella. Jedynie na podstawie podobiestwa
mego okazu do ryciny w dziele Sacci odnoszcej si do Stria-

tela etrusca de Stef. (Sacco 1. c. cz 18, str. 5—6, tabl. I.

fig. 4—6) uwaabym okaz z Houbicy za nowy gatunek zbli-

ony do Striatella etrusca. Opisuj go i przedstawiam na ry-

cinie, aby kto inny móg skontrolowa oznaczenie moje, wzgl-
dnie orzec, gdzie ten okaz naleaoby zaliczy.

Skorupka jest na 12 mm. duga, w najszerszem miejscu

4*5 mm. szerol^ , wieyczkowata i wysmuka. Zwojów ma 7

szybko rosncych, z nich ostatni zajmuje V3 cz caej sko-

rupki. Zwoje s mao wypuke, prawie paskie, powierzchnia ich

perekowata z powodu licznych j)ionowych i poziomych rowków.
Wydaje si przeto, e na skorupce s poziome rzdy guzków
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prostoktnych; rzdów naliczy mona 9 na zwoju przed-

ostatnim , na ostatnim wicej , a na poprzednich mniej. Guzlvi

stoj pionowo nad sob, monaby przeto równie dobrze mó-
wi i o Ikonowych rzdacli guzków. Ujcie podune , u spodu
zaol<:rglone , nieco skonie przeduone, warga prawa ostra,

lewa równie; obie wargi nie jednocz si, lecz prawa przy-

czepia si wyej ni lewa.

Rissoa Frem.

Hissoa diibia n. sp.

Longitudo 5 mm, m,axima latitudo 2 mm. sex anfractus,

subangulati et ut R. Clotita fastigati, uoruni ultimus non
angulatus , sed convexus , ovaUis. Anfractus oJjlongis costis

ornati , interstitia et costae transverse teniiiter striata; ulti-

mus antractus non costatus sed levis. Apertura ovata , labium
deitrum non coarctatum sed leve, sinistrutn explanatum
Rissoa Ciotko est species affinis , sed R. dubia differt ultimo

non costato anfractu.

Loc. Horodnica (Totry), f. sarmatica.

Jeden okaz prawie 5 mm. dugi przy najwikszej szerokoci
2 mm. Skorupka jest smuk, skada si z 6 zwojów, które s
w rodkowej czci najszersze, a w górnej daszkowato spa-

Fig. 2. Rissoa dubia n. sp. Horodnica.

1X8.

szczone w ten sposób jak u R. Ciotko. Ostatni zwój jest okr-
go -wypuky, nie ktowaty w profilu i zajmuje prawie poow
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skorupki. Skorupka opatrzona licznemi
, podunemi eberkami,

jednakowo nie ma ich na zwoju ostatnim, który jest jedynie

bardzo delikatnie poprzecznie prlvOwany. Poprzeczne, poziome
prki znajduj si, jak wogóle u tego rodzaju, we wolnych
miejscach midzy eberkami. Ujcie jajowate, warga prawa
ostra, bez zgrubienia na stronie zewntrznej, warga lewa
wyoona.

Okaz ten przypomina Rissoa Lachesis Bast, róni si
jednakowo od niej tem , e warga prawa nie jest na zewntrz
zgrabiaa, dalej tem, e ostatni zwój jest gadki. Wprawdzie
s i gadkie okazy R. Lachesis, albo te pierwsze zwoje s
gadkie, a inne eberkowate

,
jednakowo, o ile mi wiadomo,

nie znamy wypadku, aby pierwsze byy bruzdkowane, a osta-

tnie gadkie. Ksztat zwojów jest u mego okazu ktowaty, anie

okrgo-wypuky, jali u R. Lachesis. Pod tym wzgldem jest

przeciwnie mój okaz podobny do R. Clotho.

Sdzibym, e te wszystkie wzgldy wystarczaj, aby wy-

dzieli ten okaz jako nowy gatunek.

Jedyny okaz pochodzi z Horodnicy w Totrach, jest wic
prawdopodobnie sarmackim.

Rissoina d^Orb.

Hissoina costellata Grat.

Rissoa anomala Eichwald : Lethaea rossica tom III. tabl. X. fig.

14. str. 271—2.

Rissoa costellata Grat. M. Hornes 1. c. str. 575— 6 tabl. 48. fig. 21.

Alaba costellata Grat. Saeco 1. c. cz 18. str. 34. tabl. I. fig. 95.

Jeden okaz z 7 zwojów zoony, 35 mm dugi, a 2mm
szeroki, a wic szerszy jak przedstawiony u E ich w a Id a i M.

Hornesa. Skorupka zupenie gadka, byszczca, jedynie

ostatni zwój ma 2 podune wakowate zgrubienia, a przed-

ostatni jedno. Ujcie wycignite ku doowi i ku lewej stronie

we wyran rynienk, wskutek czego nie zaliczybym tego ga-

tunku do rodzaju Rissoa, lecz do Rissoina. Dla braku odpo-

wiedniej literatury, nie mog orzec, o ile racyonalnem jest za-

liczenie do rodzaju Alaba, jak to Sacco uczyni. Wprawdzie
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okaz mój jest nieco szerszy, ale sdz, e zupenie miao mog
zaliczy do gatunku wymienionego w nagówku.

Fig. 8. Rissoina costellata Grat. Holubica.

1X8.

Jeden okaz z Holubicy. O ile wiem, nie podano go do-

tychczas z Galicyi. Okazy Rissoa anomala Eichwalda pochodz
z ukowiec i Biaozurki.

Patella L.

Patella cf\ pyratnidalis R o v.

Tabl. I. fig. 6.

Sacco 1. c. cz 22. str. 22—23. tabl. II. fig. 83—84.

Testa 16 mm. longa , 12 lata, alta, ovata a parte poste-

riore angustior, margine undulato. Apex excentriGe positus et

ad partem posteriorem versus. Ab apice inarginen versus siint

circa 60 costae radiales , aliae G7^assiores , aliae tenuiores.

Concentricae costiilae multae.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

Skorupka 16 mm. duga, a 12 mm. szeroka, dosy wysoka^

jajowata o brzegu falistym. Z przodu jest silnie wypuka , ku

tyowi sabiej, szczyt jest silnie ekscentryczny i lvu tyowi zwró-

cony. Od szczytu biegn promienisto bardzo liczne eberka
w liczbie okoo 60, z których jedne s sabsze, drugie silniejsze.

Na skorupce liczne, koncentryczne przyrostowe prki. Szczyt,

jak u tego rodzaju, bez otworu.

2
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Oznaczenie tego gatunku byo bardzo trudne, poniewa
rycina w dziele prof. Sacco jest niewyran. Oznaczyem do-

piero w Muzeum geologicznem w Turynie przez porównanie

z okazami oznaczonymi przez prof. Sacco. Okaz jedyny, jaki by
w Muzeum Dzieduszyckici , uleg uszkodzeniu, wskutek czego

nie mog da ryciny caego okazu, lecz tylko pozostaego uamka,
który wystarcza zreszt do oznaczenia gatunku.

Okaz pochodzi z Houbicy.
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SCAPHOPODA.

Dentalium Li.

Dentaliurn c. /. miocenicum M i c h t.

Entalis miocenica Micht. ; Sacco 1. c. cz 22. str. 108. tabl. IX.

fig. 31-35.

Unutn testae fragmentum, costae 12, minus granulosae

quam in forma typica a Michelloti figurata.

Log. Buszcze (Halicia orientalis).

Uamek 3"5 mm. dugi pocliodzi zapewne z lvOiica slcorupl^:!

;

wmiejscu najszerszem jest 0*8 mm. szerolci, w najwszem 0'5 mm.

Fig. 4. Dentalium cf. miocenium Micht. Buszcze.

1X15.

Sl^orupka sabo zgita, na niej okoo 12 ebereli: podunycli,

przebiegaj cycli nieco skonie, wskicli o powierzclmi nierównej.
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lecz chropawej, guzków jednakowo wyranych niema. eberka
s gsto umieszczone, lecz od miejsc zaklsyeh midzy niemi

wsze.
Nie mogem przy pomocy literatury uytej doj do do-

kadniejszego oznaczenia, sdz jednakowo, e okaz mona
zupenie miao tutaj zaliczy. W materyale, jaki mam z okolicy

Turynu (Baldissero), znalazem okaz zupenie zgodny z moim.

D. niiocenicum nie znano dotychczas, o ile wiem, z Ga-

licyi; okaz muzealny pochodzi z Buszcza koo Brzean.
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LAMELLIBRANCHIATA.

Cytherea Lam.

Cytherea erycina L.

Z Houbicy mam niezupeny okaz skorupy prawej, ale z za-

chowanym zamkiem, zgodny zupenie z okazami, jalvie mam
z Leognan koo Bordeaux. C. erycina L. i C. erycinoides Lam.
nae do tego samego gatunku. C. Chione L. obecnie yjca,
a znana i z naszego miocenu , róni si wyranie gadk svO-

rup; C. pedemontana Ag. jest równie form odmienn.
Jeelibymy cliciei l:oniecznie szuka przynalenoci do

jednej z odmian prof. Sacco, zaliczybym okaz z Houbicy do C.

erycina var. multisulcata (Sacco 1. c cz 28. str. 16, tabl. III.

fig. 11.).

Pholas L.

JPholas dactylus L.

Tabl. I. fig. 7. a, b.

Quattaor testarum fragmenta, unum fere integrum. A forma
nunc viventi diffei^t pauluni magnitudine (est yninor) et costis

Goncentricis niinoribus et minus eminentibus. Costae granulo-
sae, non dentatae. Una testa, minor quani ceterae, est 18 mni.

longa.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

Cztery okazy z Houbicy niezupene; najmniejszy 18 mm.
dugi jest prawie zupeny.
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Dotychczas nie mamy, o ile wiem, dokadnych wiadomoci,
jakoby ta forma i dzisiaj yjca znan bya z miocenu. Po-

równywaem przeto okazy z Houbicy z form yjc. Caa ró-

nica polega na wikszych nieco rozmiarach u form yjcych,
nadto i na tem, e u formy dzisiaj yjcej wspórodkowe e-
berka s ostre, wyraniejsze, a zbkowate nierównoci silnie

zaznaczone, wskutek czego wygldaj owe listewki, jakgdyby

ostrze piy. U form mioceskich natomiast s te eberka sabsze

i wicej guzkowate, co zreszt na moich okazach moe by
z powodu stai^cia.

Pholadidaea Turt.

Pholadidaea papyracea Sol.

Tabl. I. fig. 8. a, b.

Una testa sinistra, 20 mm. longa, 11 lata, sulco lato in

duas partes divisa. Regio antica latior sed brevio7' munita
est costis dentatis, obliuis. Regio posterior paulum, depressa,

carinata, margine parallelis sulcis ornata. Margo antiea

paulum rotundata
,
postica rectangula.

Speeies haee, nunc in maribus Europae vivens, non erat

adhuc fossilis cog?iita.

Log. Houbica (Halicia orientalis).

Udao mi si zidentyfikowa skorup bardzo dobrze zacho-

wan, pochodzc z Houbicy z tym, dzisiaj yjcym gatunkiem.

Skorupka lewa, 2 cm. duga, 11 mm. szeroka w miejscu

najszerszem. Jest ona przedzielona zaklsoci na 2 poowy,
z których przednia ma skonie biegnce, zadzieryste ebra,

tylna za, nieco spaszczona i grzebieniem opatrzona, ma liczne

bruzdki równolegle do brzegu skorupki biegnce , które spra-

wiaj, e skorupka jest jakgdyby listewkami opatrzon. Przedni

brzeg skorupki jest zaokrglony, tylny czworoboczny. Zauway
wreszcie naley, co wida i na rycinie, e skone listewki z-
bate na przedniej czci skorupy nie biegn po caej tej poo-
wie , lecz tylko po górnej, wskutek czego spodnia cz jest

gadk. Jakkolwiek skorupka caa jest wt i l^ruch, to przecie

bardzo dobrze zachowa si dugi zb po stronie wewntrznej.
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Okaz mój jest zgodny z form dzisiaj yjc, której do-

tychczas w miocenie nie znaleziono. O zgodnoci przel<:onay

mnie okazy dziau zoologicznego w Muzeum Nadwornem we
Wiedniu, chocia s nieco wiksze. Pholadidaea papyracea

jest form przybrzen.
Wedle W o o d a (rag Molluska t. II. str. 298, tabl. 30. fig.

10.) yje ona w pasie korallinowym, tene autor podaje jej du-
go na \\ cala, a szeroko na \ cala. Rycina w tem dziele

jest dosy niewyran , lepsz podaje Fischer (Manuel d. Con-

chyliologie str. 1133, tabl. XXIII. fig. 20.).

Z miocenu znanym jest inny gatunek tj, Pholadidaea He-

berti Font. (Font annes : Les mollusues pliocenes de la vallee

du Rhóne et du Roussillon, tom II. str. 1—2 tabl. I. fig. 1—2.

Lyon— Paris 1879—82). Róni si ona jednakowo wyranie
ksztatem od mego okazu, poniewa Ph. papyracea ma przedni
cz skorupy o niewiele szersz od tylnej, okaz Fontannes'a

za ma cz przedni wsk. Porównywaem zreszt ol^az

z Houbicy z okazami Ph. Heberti przechowywanymi w muzeum
geologicznem uniwersytetu w Lyonie.

Nieco podobnym gatunkiem ze wzgldu na rzeb sko-

rupki, chocia nalecym do zupenie innego rodzaju jest

Triomphalia Bonnenti G. Dollfus et Dautz.^)

Pecten Klein.

Pecten (Aeuipecten) aff. Haueri Micht.

Tabl. L fig. 9.

Pecten Haueri Michelotti : Description des fossiles des terraines

miocenes de 1' Italie septentrion. Haarlem 1847.

Una valva fere piania et parum convexa. Costae 9, fas-

ciatae, U7ia costa ex cirea 7 costulis coniposita, interstitia

magna, 4—5 gra?mlosis costulis ornata. Tesla densis et acri-

bus concentricis lineis praedita, qua causa costae et costulae

^) Dollfus et Dautzenberg : Sur quelques couilles fossiles... des faluns

de la Tourraine. Journal d. Conchyliologie tom. 47. Paris 1899. (str. 220—221.

tabl. IX. fig. 7-8).
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granulosae. Valva non toa consewata , sed apex et auricula

desunt, ob guam causam determinatio difficilis.

Log. Wulka ad Leopolim.

Jedna skorupa niezupena, gdy bez zamku, jest 28 mm.
wysoka, bardzo sabo wypulda, ma 9 eber szerol^ich i sabo
wypuldyci. ebra te s wizkowate (wizka skada si z okoo
7 eberek), wolne miejsca midzy niemi s sabo wlvlse,

a w nicli le okoo cztery eberlva sabe, nieco perekowate.

Caa skorupa opatrzona licznemi, ostremi, wspórodkowemi
liniami, wskutek czego eberka s guzkowate.

Prof. Deperet w Lyonie uzna przynaleno mego okazu
do wspomnianego gatunku za bardzo prawdopodobn. Poniewa
brak zamku i uszu, przeto zalecon jest pewna wstrzemili-
wo w orzeczeniu, tem wicej, e P. Haueri znanym jest

z pierwszego ródziemno-morskiego pitra.

Hi Ib er w pracy o skamielinach mioceskich Wschodniej
Galicy i ojDisuje jeden przegrzebek jako Pecten (Pseudamussium)
n. f. indeterminata (1. c, str. 30. tabl. IV. fig. 2.). Kycina i opis

zgadza si z moim okazem, Hilber wspomina jednakowo o nie-

licznych drugorzdnych eberkach po bokach skorupy, których

mój okaz nie ma.

Hilber mia do dyspozycyi tylko jedn, niezupen sko-

rupk z warstw z Pecten scissus ze Szczerca, Okaz , który opi-

saem i przedstawiem na tabl. I. pochodzi z Wulki we Lwowie.

Pecten (Chlamys) fasciculatus Millet.

Tabl. II. fig. 1.

P. fasciculatus Bardin: Not sur quelques Pectinides du miocene
de rAnjou Angers 1882.

P. Reussi M. Hornes : 1. c. tom II. str. 407— 8. tabl. 56. fig. 1.

Jedna, lewa skorupka, 3 cm. duga, 3*2 mm. szeroka; jak-

kolwiek okaz jest nieco uszkodzonym, to przecie mog odtwo-

rzy jego wymiary. Skorupka jest sabo wypuk, ma na po-

wierzchni 9 promienistych eber, z których kade skada si
z wizki 3—4 eberek, eberka owe s guzkowate. Wolne miejsca

pomidzy ebrami s wsze od eberek i w nich le 2 — 3

podune, wskie eberka. Ucho przednie wiksze, tylne mniej-
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sze, na mym okazie niestety uszkodzone; uszy s promienisto

eberkowane, zdaje si, e s i sabe, podune linijki.

Od P. fasciculatus róni si mój ol<:az jedynie znaczniejsz

dugoci, wskutelv czego sl^orupka ma l^sztat mniej wicej

równoboczny. Wydaje mi si, e wobec tego nie mog go od-

dziela od tego gatunku, nawet wyrónianie odmiany nie by-

oby uzasadnionem.

L. Bardin zaznacza, e Peeten Reussi opisany przez M.

Hórnesa jest identyczny z P. fasciculatus, a poniewa nazwa
Milleta jest o 2 lata starsz, przeto ma pierwszestwo, nie mó-

wic ju o tem , e nazwa P. Reussi jest wyczerpan, albowiem

w r. 1847 nazwa w ten sposób d'Orbigny jednego z seno-
skicli przegrzebków w Czechach.

P. fasciculatus naley do grupy P. pes felis L. Okaz mu-
zealny pochodzi z Miodoborów, jest wic sarmackim. M. Hor-
nes cytuje P. Reussi z piasków w Grussbach i wapienia lito-

tamniowego z Wollersdorf i Margarethen. W Anjou we Francyi

jest P. fasciculatus dosy rzadki (helvetien).

JPecten (Chlamys) Depereti n. sp.

Tabl. II. fig. 3. a, b.

Maxima valva 16-5 mm. longa, 18 mm. lata, uattuor
aliaemiyiores. Valvae ambae parum convexae, angulus 90— 95^^.

Costae radiales 19— 24, interstitia minus lata, quam costae

ipsae. Costulae secundariae rarioses non in omnibus valvis.

Costae fasciatae, non ad marginem modo in fasciam divisae,

sed totae ex 5— 7 costalis
,
quae oculis non conspiciuntur,

compositae. Interstitia concentricis , acutis lineis ornata^ quae
in costis ipsis non sunt visibilia, si parum decerni possunt,

costulas granulosas faciunt. In interstitiis etiam radiales

lineae, sed infirmiores.

In valva deztra auriculum anterius excavatam
,
posterius

minor, ambo radialibus et longitudinalibus striis ornata. In

valva sinistra auriculum anterius maius
,
posterius minor,

ambo non excavata et idem uam in dextra valva striata.

P. Depereti est similis speciei P. omnickii Hilber, sed

mi7ior, costae eius totae fasciatae , non in tres costulas ad
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marginem divisae, differt efiam ornamento i?i latere costa-

rum. P. Niedwiedzkii Hilb. est maior quam forma descripta.

Iuveniles testae sp. P. Malvinae Dub. sunt plus convexae,

costae non densim instructae , sed interstitia inter eas maiora
et lineae transversales in costis plus visibiles.

Log. Borki Wielkie ad oppidum Tarnopol in Halicia orientali.

Pi skorupek, cztery lewe i jedna prawa pochodz z Bo-

rek Wielkich koo Tarnopola. Okaz najmniejszy jest 9"5 mm.
dugi, okaz najwikszy 15'5 mm, dugi, a 18 mm. szeroki. Sko-

rupka bardzo sabo wypul^a, kt szczytowy mierzy 90—95*^.

Fig. 5. P. Depereti n. sp. cz skorupy powikszona.

1X10.

Na powierzchni 19—24 eber, które s gsto obok siebie uo-
one, wskutei czego odstpy midzy niemi s wsze od ebe-
rek, albo co najwicej tej samej wielkoci. Po bokach skorupki

zdarzaj si czasem eberka drugorzdne, które przewanie
docliodz tylko do poowy wysokoci; czasem s te eberka
perekowate, na jednym okazie widziaem 2 ebra rozwidlone.

ebra s wizkowate, jednakowo nie s u dou skorupki roz-

szczepione na wizki, lecz cae wizkowatej budowy (por. fig. 5.),

co pozna po delikatnych podunych rowlvach na eberkach.
Wolne miejsca pomidzy eberkami s opatrzone ostrymi, wspó-
rodkowymi prkami, które na ebrach zna tyllco wyjtkowo,
a wtedy ebra s jDerekowane ; nadto s i bardzo drobne, je-

dynie pod lup dostrzegalne podune linie.

Skorupka prawa ma przednie ucho o brzegu wygitym
z wyciciem na byssus, tylne mniejsze o równym brzegu, uszy
s promienisto i pionowo eberkowane. Na lewej skorupce ucho
przednie wiksze, bez wycicia, tylne mniejsze, oba opatrzone
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promienistemi i pionowemi eberkami, które sprawiaj guzko-

wat rzeb.
Pecten ten przypomina najwicej P. omnickii Hilbera

(Hilber : Neue u. wenig bekannte Oonchylien a. d. Ostgaliz. Mio-

can. tabl. III. fig. 3.), lecz jest od niego mniejszy, nadto róni
si i tem jeszcze, e niema po bokach eber drobnych listewek;

wreszcie róni si budow eber, które nie s tylko u dou roz-

czepione na trzy eberka, lecz cae wizlcowate. Nieco zbliony
P. Niedwiedzkii Hilbera (1. c. tabl. III. fig. 1. i 2.) róni si
take wyranie, ju chociaby znacznie wil^szymi rozmiarami.

Porównywaem moje okazy z modymi osobnikami P. ifaZ-

vinae Dub., lecz midzy niemi niema zgodnoci
,
gdy mode

okazy P. Malvinae s silniej wypuke , maj eberlva wicej
oddalone, a wspórodkowe prkowanie przechodzi u nich

bardzo wyranie i na ebra.

Nazywam tego przegrzebva na cze prof. Depereta w Ly-

onie , nastpnego za p. Romana jego asystenta, autorów mo-
nografii przegrzebków, Ictórej 2 zeszyty ju si olvazay. Panom
tym zawdziczam blisze rozpatrzenie si w faunie przegrzeb-

ków, a kollel<:cya instytutu geologicznego w Lyonie jest dla

tego celu wyborn.

Pecten Romani n. sp.

Tabl. IL fig. 2. a, b.

Sex valvae, qua7'um maxima 22 mm. longa et lata, minima
16 mm. Valvae aliiiot inaeuilaterales , deztra parum co7i-

vexior quam sinistra , versus apiceni valvae paruyn depressae.

Costae radiales (16— 18) et i7iterstitia inter eas rotundata.

Costae superne leves , latera earuni et i?iterstitia concentrice

tenuiter striata.

Aurictila fere aegualia, in dextra valva anterius maius,

radialibus eostis ornata et subtilissimis striis longitudinali-

bus instructa. Valvae differunt a P. elegans eostis pluribus

et non fasciatis. Ultimis differunt a P. omnickii, Niedwiedz-
kii , Hilberi et Domgheri ; Pecten improvisus Fischer et Tourn.

est convexior, maior et differt etiam aliis notis.

Loc. Piczów in Polonia.
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Sze okazów, z których najwikszy mierzy 22 mm. du-
goci , najmniejszy za 16 mm. Skorupki nieco tylko nierówno-
boczne

,
prawa nieznacznie silniej wypuka ni lewa ; zreszt

nie róni si skorupki prawe i lewe ksztatem , ani rzeb.
U brzegu zamkowego mona obserwowa sabe zagniecenie.

Fig. 6. Pecten Komani n. sp. cz skorupy powikszona.

1X10.

Na kadej ze skorup znajduje si 16—18 eberek, które s
zaokrglone podobnie jak i rowki midzy niemi. eberka wy-
daj si wprawdzie gadkie, jednakowo okazy pochodzce
z wapienia nie s bardzo dobrze zachowane

,
przeciwnie mo-

naby przypuszcza , e s one wspórodkowo prkowane,
a widoczna gadko eber pochodzi od starcia. Po bokach e-
ber zna wyranie delikatne poprzeczne listewki (por. fig. 6.).

Wolne miejsca nieco tylko wsze od eber i opatrzone wspó-
rodkowemi ostremi liniami, które jednakowo niewyranie za-

choway si na moich okazach. Owe linie nie s identyczne

z liniami na bokach eber, przeciwnie s rzadziej rozmieszczone
ni ostatnie.

Uszy prawie równe, przecie przednie nieco wiksze; opa-

trzone s one promienistemi eberkami. Pod lup mona do-

strzedz oprócz tego bardzo drobne linijki biegnce podunie,
które sprawiaj, e gówne eberka s sabo guzkowate.

Od strony wewntrznej okazuje skorui3ka zaklsoci zw-
ajce si ku górze, odpowiadajce ebrom, które gubi si
dopiero przed zamkiem. Jakkolwiek na pierwszy rzut oka przy-

pomina ten przegrzebek Pecten elegans Andrz., to j^rzecie

róni si bardzo wyranie mniejszymi rozmiarami, wiksz
iloci eber i tem, e ebra nie skadaj si z wizki pro-

mieni, lecz s pojedyncze. Ostatnia cecha róni te mój gatunek
od innych zblionych do P. elegans, jak P. omnickii Hilb.,
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P. Hilberi Miehaj. P. Domgheri Michaj., P. scabrclhis L. Pecten

improvisus Fischer i Tourn. (Animaiix fossiles du Mont. Lóbe-

ron. Paris 1873, str. 142—3, tabl. XX. fig. 4. i 5.) jest wprawdzie
równie nieco podobny, lecz jest wikszy, silniej wypuky, nie

mówic ju o innych szczegóach. W Lyonie porównywaem
z mymi okazami okazy tego gatunku pochodzce z tortonieniu

w C u c u r o n (Vaucluse).

Okazy muzealne pochodz z Piczowa ; substancya wa-

pienna wypenia je, widocznie pochodz z tamtejszych wapieni

litotamniowych.

Pecten Neumayri H i 1 b e r.

Tabl. II. Fig. 5. a, b, 6, 7, 8 ab.

P. Neumayri Hilb. Hilber : Neueu. w. bek.l. c. str. 28. tabl. III. fig. 13.

„WolfiHilber „ „ „ . „ 28— 29, t. III. fig. 14, 15.

„ Kneri Hilber „ „ „ „ ,. 29, t. III. fig. 16.

„ Sturi Hilber „ „ „ „ „ 29, t. III. fig. 17.

„ Neumaryi Hilb. Simonescu : La faiine sarmatiue et torton. d. 1. Mol-

davie. Annales scientif. de V universite de Jassy. 1902. str. 10— 11

t. I. fig. 5.

Has uattor species colligo in unam , ut Simonescu cum
tribus primis fecit. Diagnosis illius speciei, quae admodum
muabilis est, haec

:

Angulus maior quam 90^, costae plurimae, pi^imariae

30— 40, quae sunt in duas divisae. Non rarae costulae se-

cundariae, infirmio?'es. Omniuni costarum ad marginem val-

vae numeratarum 60. Concentricae lineae acutae, sed angu-

sae, plurimae. Auricula inaeualia, ii dextra valva anterius

excavatimi, posterius minor.

In plurimis testis huius speciei possunt plerumue tres

varietates distingui.

a) forma typica (=P. Neumayri Hilb. =P. Sturi Hilb.)

lab. II. fig. 5. a, b, 7. Testa minus crassa, costae numerosiores,

infirmiores , omnium, id est primariarum et secundariarum

numerus 60.

b) var. crassior tabl. II. fig. 6. (=^P. Wolfi Hilb.). Testa
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crassa , costae 7'ariores, crassiores , secundariae rarae. Lineae
concentricae rariores

,
propterea costae plus granulosae.

c) var. Kneri tab. II. fig. 8. a, b (=P. Kneri Hilb.) Tesla

crassa, , costae 20—30 bis divisae versus apicem et versus

niargineni. Si costae ad ajcem non divisae, ad marginem in

tres costulas dividimitur.

Log. Leopolis (Kortumówka, forma typica, freuens), Ka-
raczynów ad Leopolim (yar. crassior et Kneri , freuens), Ho-
osko, Borki Wielkie.

Ju Simon es CU zczy razem trzy pierwsze gatunki

z wymienionycli w nagówl<:u, za nim uczyniem tosamo w nie-

dawnej pracy o mócenie Zaciodniej Gaicyi. Obecnie dodaj
jeszcze P. Stiiri wydzielony przez Hibera jal^o nowy gatu-

nek na podstawie dwu prawycti sl<:orup. P. Neumayri jest

gatunlviem bardzo zmiennym; taksamo jalv P. scissus i P. Wul-

kae wytworzy i on w mócenie Wsciodniej Gaicyi róne od-

miany. W ogólnoci scliarakteryzowaliym go w sposób nast-

pujcy:
Slcoruplva o kcie szczytowym tpym, gdy wikszym jak

90°; eberka liczne, gównyci 30—40, eberka z reguy na dwa
rozszczepione, a rozwidlenie zaczyna si pod szczytem ub tu
u spodu, bardzo czsto s i porodlvOwe drugorzdne eberka,

wobec czego ilo wszystkich eberek liczona u brzegu dociodzi

60. Jeeli brak eberelv drugorzdnych, wówczas eber gów-
nyci jest wicej i s gciej uoone. Caa sl^orupka opatrzona

licznemi , ostremi wspórodcowemi liniami , skutl\:iem czego

eberka s guzkowate. Wyrane s take linie przyrostowe

;

czasem wskutek rónego zabarwienia czci skorupy odpowia-

dajcej jednej fazie wzrostu s na niej janiejsze i ciemniej-

sze pasy.

W szczegóacli mona przecie wyróni nastpujce trzy

odmiany, chocia midzy niemi s jDrzejcia, utrudniajce ro-

zeznanie :

a) forma typica tab. II. fig. 5. a b, 7. Ma skorupk ciesz,
ebra liczniejsze, wszystkicli z drugorzdnemi, a wic liczonych

u brzegu skorupki okoo 60, na skorupce lewej mniej rozwide
i eber drugorzdnycli ni na prawej. Uszy delikatnie wzdu
pr<:owane , a nadto o promienistyci eberkacli. W skorupce

prawej ma ucho przednie wycicie na byssus. Caa sliorupka

silnie Ifoncentrycznie prkowana.
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Z Kortiimówki pod Lwowem s liczne okazy w zbiorach

Muzeum. Jeden mniejszy ma kt zamkowy mniejszy, gdy mie-

rzcy niespena 90*^ (ryc. 6.) jest to jednakowo zapewne tylko

indywidualne zboczenie. Kilka okazów pochodzi z Borek Wiel-

kich koo Tarnopola, u nich cecha tej odmiany nie wystpuje
bardzo wyranie, przeciwnie jest przejcie do nasti^pnej. Pecten

Sturi oj3isany przez Hilbera jest identyczny z P. Neumayri
tego autora, a wic i z t form typow. Hiber opisa go na
podstawie 2 skorup prawych, z których jedna bya o tyle zde-

formowan, i bya nierównoboczn. Okazy Muzeum Dziedu-

szyckich oznaczone jalvO P. Sturi s identyczne z P. Neumayri.
Hiber zreszt zaznacza zgodno opisanych skorup w rzebie
z P. Neumayri, a nadto i to take, e nierównoboczno sv:o-

rupy moe by wynikiem tylko pewnego niedoksztacenia si.

b) var. crassior tabl. II. fig. 6. Skoruplva nieco grubsza,

eber mniej, ni u formy poprzedniej, gdy gównycli jest okoo
30; s one rozwidlone i gsto uoone, rozwidlenie rozpoczyna
si w poowie sl<:orupy, albo bliej ujcia. Wspórodl^owe ostre

linie s silniejsze ni u formy typowej, wskutek czego eberka
s wyranie jakgdyby guzkowate. Drugorzdnych eber brak,

albo s nader rzadkie. P. Wolfi Hiber przedstawia nam t
odmian. Zauway musz, e ilo eber jest mniejsza, ni to

Hiber podaje ; w opisie tego autora podano liczb eber na 50,

w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich jest okaz mody przez Hil-

bera oznaczony jako P. Wolfi, ale ma tylko 20 gównych eber.

c) var. Kneri tabl. II. fig. 8. a b. Okazy o grubej skorupie,

maj gównycli eber jeszcze mniej, ni odmiana i^oprzedzajca

(20— 30), ebra jednakowo s grubsze, a rozwidlaj si zwykle

dwa razy, raz pod szczytem, a drugi raz przy brzegu. Zdarza

si, zwykle wtedy, gdy eberl^a nie s rozwidlone u szczytu,

e ebro rozdziela si u brzegu na trzy czci. Wspórodlcowe
prki s sabo zaznaczone , chocia wyrane. Hiber opisa P.

Kneri na podstawie jednego okazu i podaje jako charalvtery-

styczn cech rozwidlenie eber rodkowych przez trzy wcicia

na trzy wizlci. Otó przekonaem si na licznych okazach, e roz-

dzielenie na 3 eberka nie wystpuje zawsze. Odmiana ta oka-

zuje zblienie do P. Wulkaeformis'^) Hiber, chocia znacznie

mniejsza ilo eber gównycli u tego ostatniego gatunku jest

bardzo wyran cech rónic.

1) Hiber 1. c. str. 22. tabl. II. fig. 27.



32

Bardzo liczne okazy muzealne pochodz z Karaczynowa,
jeden z Hooska.

Z Borek Wielkich koo Tarnopola pochodz liczne okazy
mode, które okazuj bardzo wyranie gówn cech tego ga-
tunku tj. ebra gówne liczne, rozwidlone. W szczególnoci je-

dnakowo bardzo trudno o nich orzec, do której odmiany na-

leaoby je zaliczy. Poniewa nieraz i u okazów dorosych jest

trudn rzecz rozstrzygnicie , do której z trzech odmian okaz
zaliczy wypada

,
przeto mniej dziwnem bdzie to u okazów

modych.
Pomidzy ol^azami z Borek Wielkich s 2 silniej spaszczone

w podobny sposób, jak n. p. var. var. rectangulus u. P. flavus,

o którym bdzie wkrótce mowa.

Pecten flavus D u b.

Tabl. III. fig. 1. a, b, c.

Pecten flavus Dubois d. Montp. Conchiologie fossile... str. 72. tabl.

VIII. fig. 7.

Pecten pulchellinus Dubois d. Montp. Conchiologie fossile... str. 70.

tabl. VIII. fig. 8.

Testa parum convexa , ch^ca 24 mm. longa et lata , angu-
lus miiior quam 90^, costae 35— 45, non divisae. Lineae con-

centricae, acutae et tenuissimae, f7'eque?ites. Auricula in testa

sinistra aeualia , anterius parimi maius, ambo longitudiniter

striata et racliatim costata hi testa dextra auriculum ante-

rius elongatum , sed atigustitm, excavatu7u : auricttla ornata,

ut in testa sinistra.

Loe. Houbica (Halicia orientalis) freuens.

Liczne skorupki i^rawe i lewe okazów dorosych okoo
24 mm. dugie i szerokie; kt zamkowy mniejszy jak 90°.

eber 35—45 pojedynczych, nie rozdzielonych; czasem zna
na skorupie prawej, e niektóre boczne ebra s rozwidlone,

albo e wciskaj si krótkie, drugorzdne eberka. Na sko-

rupce lewej s czsto eberka nie wyranie odsione, lecz

daszkowate. Caa skorupka pokryta licznemi , wspórodkowemi
liniami przyrostowemi , które biegn we wolnych miejscach
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i po ebrach i bez adnej przerwy dostaj si na uszy, gdzie

przybieraj jednakowo pionowy kierunek. Brzeg skorupki

zygzakowaty. Na sl<:orupce lewej uszy prawie równo, przednie

troch wiksze, bez wycicia na byssus, promienisto eberko-
wane, nadto o pionowych prkach, o których wspomniaem.
Skorupka prawa ma ucho przednie wskie, wyduone, z wy-

ciciem na byssus, tylne za normalne. Na obu skorupach zna
oprócz wspórodkowych linii jeszcze przyrostowe , wspórod-
kowe prki, które s nawet ju wyranie barw zaznaczone,

albowiem rónowiekowe partye skorupki s janiejsze, albo te
ciemniejsze.

Zblionym, chocia wcale nie identycznym jest P. Gentoni

Font. (= P. CelesUni Font. non Mayer), lecz roni si mniejsz
iloci eber, nadto i tem, e jest silniej spaszczony; porówny-

waem P. flavus z okazami tego gatunku , które mam z Avignon
(Francya).

M. Horn es zaliczy P. flavus Dub., równie P. pulchelli-

niis , który jest z nim identyczny do P. Malvinae (1. c str.

414—415). Jakkolwiek mode okazy P. Malvinae Dub. s po-

dobne, to przecie widziaem i rónice. Otó te mae okazy
maj kt szczytowy mniejszy ni prosty, co waniejsze mniej-

sz ilo eber, bo tylko okoo 20, a u okazów nieco starszych,

chocia modych jeszcze, zna ju wizkowat budow eber.

Liczne okazy muzealne pochodz z Houbicy.

Pecten flavus var. rectaiigulus D u b.

Tabl. III. fig. 2.

Pecten rectangulus Dubois d. Mont. 1. c. str. 72, tabl. VIII. fig. 10—11.

Una testa , sinistra, 12nm. longa et lata, angulo 90^,

plus depressa, quam P. flavus. Ob eam pawam tantum dif-

ferentiam ab ea specie cejiseo testam illam cum ea , ut varie-

tafem modo aliam, conjungere posse. Descriptio et imago, quae

ad P. rectangulus Dub. pertinent , non differunt ab ea testa,

praeter paulum rariores cosfas (32). Propterea eatn varieta-

tem, P. flavus Dub. var. rectangulus ajypello.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

3
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Pomidzy licznymi okazami P. flcnnis w Muzeum Dziedu-

szyckich znalazem skorupk pask, rónic si nieco od oka-

zów typowych tego gatunku. Poniewa okaz ten zgadza si
z opisem i rycin gatunku wydzielonego przez Dubois jako

P. rectangulus
,
przeto zaliczam go jako odmian tej nazwy do

P. flavus. M. Ho mes zaliczy P. rectangulus do P. Malvinae,

a Eichwald do swego hipotetycznego P. scabridus.

Skorupka lewa jest 12 mm. duga i tyle szeroka, jest

bardzo pask a sabo tylko ku rodkowej czci skorupki wy-

puk, lvsztatu pókolistego. Kt zamkowy mierzy 90**; na sko-

rupce olcoo 40 eber pojedynczych, gsto uoonych; wolne

miejsca pomidzy ebrami tak szerokie, jak ebra same. Sl<:o-

rupa ma liczne, wspórodkowe , ostre linie, które miedzy e-
brami s wyrane dopiero wtedy, gdy patrzymy przez lup.

Tesame linie przechodz na uszy i tu biegn pionowo. Uszy

s take promienisto eberkowane siedmioma eberkami. Wspó-
rodkowo biegnce linie przyrostowe s pod lup widoczne.

Z opisu wynika, e skorupka zgadza si z P.flavusv^ tych

cechach , które s dla tego gatunku charakterystyczne , rónic
stanowi jedynie silne spaszczenie slvorupki. Poniewa ta je-

dyna rónica jest mojem zdaniem nie wystarczajca, aby stwo-

rzy nowy gatunek, przeto zaliczam ten okaz do P. flavus jako

odmian, lub form odmienn. Z drugiej strony jednakowo
zgadza si mój okaz z opisem i rycin Dubois, które odnosz
si do P. rectangulus z tym jedynym wyjtkiem, e okaz Du-

boisa z Szuszkowiec ma 32 eber, a wic o 8 mniej. Widzie-

limy ju kill<:akrotnie , e ilo eber u przegrzebków ulega

pewnym wahaniom, dlatego te przecie uwaabym okaz Du-

boisa i mój za zgodne.

Houbica (1 okaz).

Pecten flavus Dub. -h P. Neumayri Hi Ib.

Tabl. II. fig. 9.

Una tesla sinislra
,

qiiae tornia , coslis , auriciilis et te-

nuissiniis, concentricis lineis , interna valva cum P. flavus

Dub. co7iformis esl. Nonullae lanien costae sunl bifidae, ob
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quam causam aprozimata est speciei Pecten Neumayri Hilh.

Costarum Jiumerus 20, uarum S mediae bifidae , aliae cum
secundariis costufis, giiarum 19. Costnlae hreves, non in me-
diis intewallis positae, sed una cosa aproximatae.

Ea forma demonsrat , formas cum costis bifidis a for-

mis cum integris costis oriri. Eo modo P. NeumayrH a sp. P.

flaviis originem habet.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

Z Houbicy mam jeden okaz (skorupka lewa), który spra-

wia trudnoci w oznaczeniu, poniewa jest zbliony do P. Neu-

mayri ze wzgldu na rozwidlenia eber, a zreszt przypomina
P. flavus Dub. Do ostatniego gatunku zaliczybym go ze

wzgldu na ksztat ogólny, wygld wntrza skorupki , ilo
i ksztat eber (s daszkowate), drobne ostre prki przyro-

stowe i ksztat uszu. eberka jednakowo si rozwidlaj i to 3

rodkowe s zupenie wyranie rozwidlone, po bokach za
midzy ebrami gównemi s ebra drugorzdne i to nie w po-

owie odstpu, lecz przytulone do jednego z eber gównych.
Tych drugorzdnych eberek jest 19, s one przewanie krótkie.

Ten okaz jest dowodem cznoci pomidzy gatunkiem P. flavus

i P. Neumayri ; pierwszy z nich jest gatunkiem pierwszym
w czasie, a drugi ]30wsta z niego. Doszedem wogóle do wnio-

sku, e u przegrzebków ilo eber, nawet i sposób ich roz-

widlania si nale do cech nieistotnych, jeeli nie cz si
z l\;ilkoma innemi, równoczenie wystpujcemi znamionami.

Z tej te przyczyny nie tworz dla okazu, do litórego naley
opisana skorupka, osobnego gatunku, lecz okrelam go jako

form przejciow.

Pecten sp» nova indeternUnata.

Tabl. II. fig. 4.
^to*

Duae valvae dextrae, 13 mm. latae, 12 longae, convexio-

res ; costae 15, densim jjositae , interstitia nulla; versus api-

cem costae aplanatae , non visibiles. Tota valva densim et

tenuissime concentriter striata. Auricula aegualia, anterius

radiatim costatum et subtilissimis longitudinalibus sriis in-
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structuni
,
parum ad byssum exGavatu7n, posterius tenuissinie

longitudinaliter striatuin.

Propter duas modo deitras valvas eani novam formam
non apello. Pecteyi aduncus Eichw. est aliuot swiilis sed

maior et convexior.

Loc. Houbica (Halicia orientalis).

Dwie skorupki prawe, prawie równej wielkoci, nieco

wiksza z nich jest 13 mm. szeroka, a 12mm. dnga, s stosun-

kowo silnie wypuke, najsilniej w partja rodkowej. eberek 15,

sabo wypukych, tak gsto obok siebie pooonych, e niema

midzy niemi miejsc wolnych. Ku szczytowi, nawet ju w po-

owie skorupki gubi si ebra. Caa skorupka gsto i delika-

tnie wspórodkowo prkowana, gdzieniegdzie s wyraniejsze

wspórodkowe prki. Uszy prawie równe
;
przednie ma pro-

mieniste eberka i sabe wspórodkowe prki, tylne prki
podune. Ucho przednie ma sabe wycicie na byssus.

Podobnego przegrzebka nie odszukaem. Sdz, e druga

skorupa , naleca do tego okazu bya pask. P. adiinciis

Eichw. okazuje pewne podobiestwo, chocia o identycznoci

niema mowy, ju chociaby ze wzgldu na znaczn rónic
wymiarów. P. aduncus jest zreszt znacznie silniej wypuky.

Poniewa mam dwa okazy tylko prawej skorupki, a lewej

mi brak, przeto nie mog gatunku tego dobrze opisa i dlatego

te nie wjorowadzam nowej nazwy.

Pecten (Vola) Besseri Andrz.

Tabl. III. fig. 3 a b, 4 a b, 5.

A. Andrzejowski : Notice sur quelques couilles fossiles de Yolhynie.

Bulletin de la Societe iniper. des Naturalistes de Moscou 1830. str.

103— 104. tabl. VI. fig. 1.

P. Besseri, ueni Andrzejowski e viGo ukoicce in Vo-

Ihynia descripsi, in Poloiia freuens , non est ide^n, qui siib

eo noniine a M. Hórnes descriptus est et hodie saepe P. Bes-

seri apellatur. V. Hilber^) praedidit differentias
,
quae sunt

') V. Hilber. Neiie und wenig bekannte Conchyl. a. d. Ostgaliz. Miocan.

str. 30-31 tabl. IV. fig. 3-4.
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inter P. Besseri Andrz. et P. Besseri M. Horn., sed et nunc
tamen ambae species non secernuntur. Proptaerea describo de

noro formami typicuni
,
praecipue quia in Museo Dzieduszy-

ckiano sunt plures testae de ukoiuce, id est de typica loca-

litate.

Exemplar tnaxitnuYn est 8'2 cm. longimi et 6 3 latum^ alia

minora circa 6 cm. longa. Valva deitra conve.ra, si?iistra sub-

plaia versus apicem plus aplanata et depressa. In valva

deitra 20^) costae, in sinistra 19, nunierus costarum yariabilis.

In e.remplaribus de ulcowee numeravi in testa :

dextra 20 in sinistra, 20 costas

„ 20 .. ., 18 .,

. 20 „ .. 19 „

. 21 „ ., is ,

Nunierus costarum, teste Andrzejoiuski, et ad 24 crcscit.

Costae sunt superne depressae, in dextra valva latiores uam
interstitia, in sinistra interstitia latiora. Costae et interstitia

tenuissime et densissime concentriter striata. Striae radiales

in costis et interstitiis nullae; auricula non magna, fere si-

milia, anterius in valva deitra parum excavatum, in ambis
valvis densim longitudinaliter et undulatim striata , striae ra-

diales nullae.

Pecten Sivringensis , a Tli. Fiichs de Sivring ad Vindo-

bonarn descripfus'^) est P. Besseri Andrz. Species
,
uam M.

Hornes ut P. Besseri figuravit et descripsit vult nunc mea
scientia Th. Fuchs P. vindobonensis appellare. Ea species dif-

fert maioribus valvis , costis et interstitiis radiatim striatis ;

striae in interstitiis interdum in secundarias costulas ineunt,

auricula in deztra valva longitudinaliter striata et radiatim

costata.

Gatunek ten, tak czsty u nas, wydzielaj mylnie w zbio-

rach zagranicznych, jak si przekonaem. Przyczyn jest mono-
grafia M. Hórnesa, gdy przegrzebek opisany tam i naryso-

wany jako P. Besseri jest innym. Poniewa zbiory muzealne

maj kilka okazów P. Besseri z ukowiec, a wic z tej miejsco-

woci, z której pochodzi okaz opisany przez Andrzej o wsk iego,

') Costas numero omnes, quae sunt visibiles , non solum eas
,
quae

sunt maiores, ut nonulli faciunt.

2) J. Karrer : Geologie d. HoclK^uelen -Wasserleitung. Abhand. d. k. k.

geol. Reichsanstall tom IX. Wiede 1877, str. 369—70, tabl. XVI a, fig. 7.



38

przeto przedstawiem go na rycinie i opisuj ponownie, sdzc,
e powtórzenie opisu z przed 76 lat nie jest bez znaczenia.

Okaz najwikszy jest 8-2 cm. dugi, 6*3 cm. szerolci, inne

jednalcowo s mniejsze, przewanie okoo 6 cm. dugie. Slco-

rupa prawa wypul^a, nieco nierównoboczna, ewa pasl<:a, l<:u

szczytowi zagnieciona. eber olcoo 20, Andrzejowsvi podaje ici

liczb na 22—24. Na obu skorupach, ilo eber prawie jedna-

kowa, chocia bywaj i rónice. Okaz najwikszy, przedsta-

wiony w pewnem zmniejszeniu na tablicy, ma na skorupce

prawej 20 eber, na lewej 19. U innych okazów z ukowiec
znalazem

:

skorupa prawa 20, lewa 20 ebei*

r n '^^> n *" i

n y,
^^y n 1" rt

Inny okaz pochodzcy z Houbicy jest 8 cm. dugi, a 67 cm.

szeroki i ma na skorupie prawej 20, na lewej 21 eber, inny

pochodzcy z Podhorzec 4 cm. dugi, a 3"8 szeroki ma 19 eber
na skorupie prawej.

ebra s z góry spaszczone, po bokach sabo nachylone,

a wic prawie czworoboczne, nigdy nie s rozwidlone, a caa
skorupka jest bardzo gsto i wyranie wspórodkowo prko-
wana, owe prki s szczególnie dobrze widoczne w zagbie-
niach pomidzy ebrami. Nigdy niema eber drugorzdnych, co

si zdarza u okazów wiedeskich mylnie do tego gatunku za-

liczanych , niema te nigdy w zagbieniach podunych prków,
które rysuje M. Hornes u swego P. Bessey.

Uszy skorupki prawej prawie równe, przednie ze slabem

wyciciem na byssus, u skorupki lewej uszy równe, wszystkie

gsto podunie i falisto prkowane. Zawsze brak eber promie-

nistych, o których wspomina M. Hornes u swego gatunku.

Okazy pochodzce z okolicy Wiednia, a opisane przez T.

Fuchsa jako P. Sivringensis , s zgodne z P. Besseri, jak to ju
Hilber zaznaczy. Tene autor mówi te, e P, Besseri M.

Hórnesa jest gatunkiem cakiem nowym, który te musi mie
inn nazw. O ile wiem, T. Fuchs nazywa go obecnie P.vindo-

bonensis. Rónic wyran pomidzy tym gatunkiem, a typowym
P. Besseri tworz rozmiary wiksze

,
gdy P. vindobonensis

jest czsto nawet 2 razy tak wielki, jak P. Besseri, Andrze-
jowski za wyranie zaznacza, e najwikszy jego okaz mie-

rzcy 4—5 cali w rednicy jest wyjtkowym, inne bowiem s
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mniejsze. Dalsz rónic widz w mniejszej iloci eber u P. vin-

dobonensis y chocia ta rónica nie jest bardzo wybitn, i w tern

take, e P. vindobo7iensis ma promieniste linie w miejscach

wolnych midzy ebrami, które czasem s tak silne, e tworz
drugorzdne ebra, czego nigdy niema u typowego P. Besseri;

u P. BesseiH brak wreszcie promienistych eber na uszach.

W zbiorach uniwersytetu w Bordeaux widziaem wielkie okazy

oznaczone jako P. Besseri, które miay, o ile pamitam tylko 9

eber, prawdopodobnie róni si one od P. rindohonensis

Fuchs, tem wicej jeszcze od P. Besseri Andrz.





SPIS RZECZY.

Wstp .....
Uwagi geologiczne .

Buccinum Notterbecki R. Hornes i Auinger

Tnrrritella Rabae Nied. var.

Cerithiopsis dertobicarinata Sacco

Clava bidentata Grat.

Cerithirtm (Clava ?) lignitariim Eichw.

Tympanotomus Duboisi M. Horn.

Actaeon semisti^iatus Fer.

Melania? (Striatella?) n. sp.

Rissoa dubia n. sp.

Rissoina costellata Grat.

Patella cf. pyramidalis Rov.

Dentalium cf. miocenicum Micht.

Cytherea erycina L.

FJiolas dactylus L.

Pholadidaea papyracea Sol, .

Pecten af. Haueri Micht.

Pecten fasciculatus Millet.

Pecten Depereti n. sp. .

Pecten Romani n. sp.

Pecten Neumayri Hilber

Pecten flavus Dub.
Pecten flaims Dub. var. rectangulus Dub.

Pecten flavus Dub. + P. Neumayri Hilb.

Pecten sp. nova indeterminata
Pecten Besseri Andrz. ....
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Tablica I.



Fig. 1 a , b. Buccinum (Hima) Noterbecki
R. Horn, i Auiiig. . . . .1x1 Halicia orieiitalis.

Fig. 2 a, b Turritella Rabae Niedw. var. 1x1 Leworda.

Fig. 3 a, b. Cerltium (Clava ?) lignitarum

Eichw. . . . . . .1x1 abiak.

Fig. 4. Tympanotomus Dubois/' M. Horn. (?) 1x1 Korytnica.

Fig. 5. Melania (?) (Striatella?) n. sp. . 1x1-3 Houbica.

Fig. 6. Patella c. f. pyramidalis Rov.

Fig. 7 a, b. 1'holas dactylus L.

Fig. 8 a, b. Pholadidaea papyracea Sol.

Fig. 9. Pecten f. Haueri Micht.

1x1 Houbica.

1x1 Houbica.

1x1 Houbica.

1x1 Wulka.

Wszystkie okazy fotografowane znajduj si w zbioracli Muzeum
im. Dzieduszyckici.
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Tablica II.



Fig. 1. Pecten fasciculatus Millet. . .1x1 Miodobory.

Fig. 2 a, b. Pecten Bomani n. sp. (a valva

dextra , b. sinistra) . . . .1x1 Piczów.

Fig. 3 a, b. Pecten Deperetl n. sp. (a valva

dextra , b. sinistra) . . . . 1 X 1'3 Borki Wielkie.

Fig. 4. Pecten sp. nova indeterminata (valva

dextra) . . , . . .1x1 Houbica.

Fig. 5 a, b. 7. Pecten Neumayri Hilb. forma
typica (5 a valva dextra. 5 b sinistra) 1x1 Kortumówka.

Fig. 6. Pecten Neumayri Hilb. var. crassior

(valva sinistra) . . . . .1x1 Borki Dominikaskie

Fig. 8 a, b. Pecten Neumayri Hilb. var.

Kneri (a valva sinistra , b. dextra) . 1x1 Karaczynów.

Fig. 9, Pecten flavus Dub. + P. Neumayri
Hilb. (valva sinistra) . . . .1x1 Houbica,

Wszystkie okazy fotografowane znajduj si w zbiorach Muzeum
im. Dzieduszyckich.
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Tablica III.



Fig. 1 a, b, c. Pecten flavus Dub. (a valva

dextra , b sinistra , c valva sinistra

interna) . . . . . .1x1 Houbica.

Fig. 2. Pecten flavus Dub. var. rectangulus

(valva sinistra) . . . . .1x1 Houbica.

Fig. Sab, 4 a, b, 5. Pecten Besseri Andrz.

(3 a , 4 a valva dextra, 3 b, 4 b valva

sinistra, 4 a, b valvae internae . . 1x0*6 ukowce.

Wszystkie okazy fotografowane znajduj si w zbiorach Muzeum
im. Dzieduszyckich.
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